
Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Usnesení pro XIV. schůzi Zastupitelstva města Hustopeče
konanou dne 10.09.2020 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/XIV/20: ZM schvaluje program zasedání v upravené podobě oproti pozvánce,
doplněn  bod  IV.  e)  Vyhlášení  záměru  prodeje  pozemků  v  lokalitě  ul.  Nádražní  a  ul.
Habánská. 
Program: 
I. Zahájení 
II. Sdělení starostky 
III. Zpráva Finančního výboru 
IV. Zpráva Kontrolního výboru
V. Hlavní body: 

a. Žádost o prodej části pozemku 4544/18 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Mandloňová
b. Žádost o prodej části pozemku p.č. 4542/2 na ul. Údolní
c. Žádost o prodej pozemků p.č. 5593/334 a p.č. 5593/174 v k.ú. Hustopeče u Brna v

lokalitě Šilinky za Zadním rybníkem
d. Žádost o prodej pozemků p.č. 5593/83 a 5593/126 v k.ú. Hustopeče u Brna v lokalitě

Šilinky za Zadním rybníkem
e. Vyhlášení záměru prodeje pozemků v lokalitě ul. Nádražní a ul. Habánská
f. Směnná  smlouva a  smlouva o  zřízení  služebnosti  stezky a  cesty  na  pozemek  p.č.

4546/3 na ulici  Alejní  za pozemek p.č.  4544/96 a  části  pozemků p.č.  4546/8,  p.č.
4546/11 a p.č. 4546/12, vše v k.ú. Hustopeče u Brna

g. Záměr uzavření směnné smlouvy části pozemku 982/42 za část pozemku 982/91 v k.ú.
Hustopeče u Brna

h. Duplicitní zápis vlastnictví – LV č. 11895 v k.ú. Hustopeče u Brna
i. Zástavní smlouva k bytovému domu „Žižkova I“
j. Úprava OZV na poplatek ze psů
k. Změny zřizovacích listin organizačních složek města
l. 6. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020
m. Dotace spolkům 2020 - II. kolo
n. Rozdělení dotací sociálním službám – II. kolo

VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 
VII. Příspěvky členů ZM 
VIII. Diskuze občanů (pokračování) 
IX. Kontrola přijatých usnesení 
X. Závěr 

Usnesení č. 2/XIV/20: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a ... 

Usnesení č. 3/XIV/20: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se
samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek. 

Usnesení č. 4/XIV/20:  ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní … administrativní
pracovnice kanceláře tajemníka. 
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Usnesení č. 5/XIV/20: ZM pověřuje vedení města jednáním s majitelem pozemku p. č. 
620/1 v k. ú. Hustopeče u Brna o možnosti a podmínkách odprodeje.

Usnesení č. 6/XIV/20: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne
8.9.2020
Usnesení č. 7/XIV/20: ZM schvaluje statut Kontrolního výboru, který je přílohou zápisu.

Usnesení č. 8/XIV/20: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.4544/18
o výměře 156 m2 vedeného jako orná půda na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení č. 9/XIV/20:  ZM odkládá  projednání vyhlášení záměru prodeje části městského
pozemku p.č.4542/2 o výměře 73 m2, vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú.
Hustopeče  u  Brna  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  Katastrální  pracoviště
Hustopeče, do doby doložení podkladů. 

Usnesení č. 10/XIV/20: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5593/334 a
p.č. 5593/174 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 11/XIV/20: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 5593/83 a
5593/126 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení  č.  12/XIV/20:  ZM  schvaluje uzavření  směnné  smlouvy  a  smlouvy  o  zřízení
služebnosti stezky a cesty, a to k pozemku p.č. 4546/3 o výměře 199 m2 ve vlastnictví města
za pozemek p.č. 4544/96 o výměře 46 m2 a nově vzniklý pozemek p.č. 4546/14 o výměře 263
m2 na základě geometrického plánu č. 3831-119/2019 ve vlastnictví Vodovody a kanalizace
Břeclav, a.s., vše v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že město Hustopeče doplatí VaKu doplatek
za směnu pozemků částku ve výši 59.000 Kč. Služebnost stezky a cesty poté bude zřízena k
pozemku p.č. 4546/14 ve vlastnictví města Hustopeče jako povinného. 

Usnesení č. 13/XIV/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru na uzavření směnné smlouvy, a to
části  městského pozemku p.č.  KN 982/42 v k.ú.  Hustopeče u Brna v rozsahu dle  návrhu
geometrického plánu č. 3924-87/2020 nově vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. KN 982/129
o výměře 30 m2, za část pozemku p.č. KN 982/91 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle
návrhu geometrického plánu č. 3924-87/2020 nově vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. KN
982/130 o výměře 10 m2. Rozdíl  ve výměře bude uhrazen za cenu 980 Kč/m2 s tím,  že
budoucí nabyvatel pozemku 982/91 uhradí náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení č. 14/XIV/20: ZM schvaluje uzavření souhlasného prohlášení na pozemky KN p.č.
3753/145, KN p.č. 3753/146 a p.č. 2615/2 zapsané na listu vlastnictví č. 11895 současně pro
Město Hustopeče a Českou republiku – SPÚ tak, že výlučným vlastníkem výše uvedených
pozemků se stane Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774. 

Usnesení  č.  15/XIV/20:  ZM  schvaluje uzavření  Zástavní  smlouvy  k  bytovému  domu  s
podporovanými byty,  spolufinancovanému z dotačního podprogramu MMR „Podporované
byty  2018“  pod  názvem  „B.j.  11  PB  –  PČB  Hustopeče“,  identifikační  číslo  EDS
117D064000110, s  Českou republikou,  Ministerstvem pro místní  rozvoj,  IČ 66002222, se
sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 
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Usnesení  č.  16/XIV/20:  ZM  schvaluje Obecně  závaznou  vyhlášku  č.2/2020  o  místním
poplatku ze psů. Text vyhlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/XIV/20:  ZM schvaluje dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizační složky
města Hustopeče Městské muzeum a galerie 

Usnesení č. 18/XIV/20:  ZM schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizační složky
města Hustopeče Marketing a kultura města Hustopeče, organizační složka 

Usnesení č. 19/XIV/20: ZM schvaluje dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizační složky
města Hustopeče Správa a údržba budov města Hustopeče 

Usnesení č. 20/XIV/20:  ZM schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizační složky
města Hustopeče Penzion a Pečovatelská služba města Hustopeče 

Usnesení č. 21/XIV/20: ZM schvaluje 6.rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020,
na základě, kterého jsou 
Příjmy rozpočtu ve výši 261 108 tis. Kč 
Výdaje rozpočtu ve výši 325 161 tis. Kč 
Financování rozpočtu ve výši 64 053 tis. Kč. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/XIV/20: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně následného
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel: 
31) Hafo Krů z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na organizaci festivalu Hafo
fest ve výši 14.500 Kč 
32) Mgr. Jan Váňa, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na pořádání sportovního dne
mládeže s TAJV v Hustopečích ve výši 0 Kč 
33)  Fitness  freedom  race  team  z.s.,  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  města  Hustopeče  na
všeobecnou sportovní přípravu ve výši 0 Kč 
34) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pořádání turnajů
v atletice, bodovacím turnaji a minivolejbale ve výši 0 Kč 
34)  Klub  historie  a  vlastivědy  Hustopečska  z.s.,  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  města
Hustopeče na vzdělávací, poznávací a relaxační činnost v roce 2020 ve výši 7.000 Kč 
35)  Linka  bezpečí  z.s.,  poskytnutí  daru  z  rozpočtu  města  Hustopeče  na  činnost  ve  výši
4.000 Kč
Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou zápisu 
Neudělení dotací a darů sportovním oddílům je z důvodu nedostatku finančních prostředků v
položce rozpočtu pro udělení dotací. 

Usnesení č. 23/XIV/20: ZM schvaluje rozdělení dotací pro sociální služby působící v ORP
Hustopeče na základě smluv o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s
rozšířenou  působností  Hustopeče  pro  rok  2020,  které  město  Hustopeče  uzavřelo  s
jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  24/XIV/20:  ZM  schvaluje  účast  předsedy  kontrolního  výboru  pana  …  na
akreditovaném kurzu  „Výkon povinností  ÚSC v samostatné působnosti a jeho kontrola ze
strany státu“ v ceně 2.990 Kč bez DPH pořádaném společností Aliaves & Co., a.s. 
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